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ВСТУП

Порядок звітування визначено Примірним положенням про порядок

звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних

навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю,

затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 23 березня

2005р. № 178.

У 2019 – 2020   навчальному році робота закладу освіти була спрямована

на виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»,

національної доктрини розвитку освіти,Указів Президента України «Про

невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти

України», «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні»,

реалізацію державних, обласних та міських програм у галузі освіти»,

Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого

постановою кабінету міністрів України від 20.04.2011 року № 462,

Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти,

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011

року №1392, Державного стандарту початкової освіти, затвердженого

постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018  №87, Концепції

НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ, розпорядження Кабінету Міністрів України

від 13.12.2017 №903-р , Наказу Міністерства освіти і науки України від

23.03.2018 №283  та інших чинних законодавчих та нормативних документів.

Навчальний заклад освіти здійснював свою діяльність відповідно до

статуту. Освітній процес відбувався в одну зміну. Головним завданням

закладу освіти є забезпечення високої якості освіти та відповідності її

потребам особистості, формування ключових компетентностей учнів:

спілкування державною (і рідною – у разі відмінності) мовами; спілкування

іноземними мовами; математична компетентність; основні компетентності у

природничих науках і технологіях; інформаційно-цифрова компетентність;

уміння вчитися впродовж життя; ініціативність і підприємливість; соціальна

http://uon.cg.gov.ua/web_docs/2143/2017/12/docs/Концепція Нової Української школи.pdf
http://uon.cg.gov.ua/web_docs/2143/2017/12/docs/Концепція Нової Української школи.pdf
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/903-2017-р


й громадянська компетентність; обізнаність і самовираження у сфері

культури; екологічна грамотність і здорове життя.

Сучасному суспільству потрібна людина творча й ініціативна, готова та

здатна відповідати за власний добробут і добробут усього суспільства, бути

свідомим громадянином України.

Інформаційна довідка про школу

Глухівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 Глухівської міської

ради Сумської області розташована за адресою:

41400, вул. Інститутська, 41, тел. 2-61-08

Статут затверджено рішенням виконавчого комітету Глухівської міської

ради від 28.03.2013 року №69

Код ЄДРПОУ 23045884

Школу засновано в 1924 році (сучасна триповерхова будівля уведена в

експлуатацію у 1967 році)

Школу засновано в 1924 році ( сучасна триповерхова будівля

введена в експлуатацію у 1967 році)

    Адміністрація школи разом із трудовим колективом переймається

проблемами матеріально-технічного забезпечення  закладу освіти,

підтримання будівлі в робочому стані.  Заклад створює безпечне освітнє

середовище для роботи і навчання . Протягом 2019-2020 навчального року

ремонтувалися  й приводилися  до сучасних стандартів  санітарні кімнати,

навчальні кабінети, спортивний майданчик, прилегла територія . Приміщення

відповідають санітарним нормам і правилам, є дозвіл пожежної частини,

протоколи замірів опори ізоляції електромережі.

 У школі є їдальня, буфет, актова зала, бібліотека, спортивна зала,

спортивний майданчик.

   Заклад забезпечений  меблями 100%. Слід зазначити , що в кабінеті

інформатики для початкової ланки меблі потребно оновити. Більшість

кабінетів і класних кімнат відповідає типовим перелікам та вимогам

навчальних програм.



 Адміністрацією школи приділяється увага естетичному вигляду навчального

закладу. Активно проводиться робота з озеленення класних кімнат,

шкільного подвір’я, прилеглої території. Обслуговуючим персоналом

періодично проводяться роботи по догляду газонів, клумб, є договір з ТОВ

«Зеленбуд» на вивезення сміття з території школи.

Педагогічним колективом закладу освіти проведено певну роботу щодо

збереження й розвитку шкільної мережі. На початок 2019 – 2020 навчального

року в закладі було відкрито 21 клас, із них: 

1-4-х – класів (211 учнів), 5 – 9-х – класів (267 учнів), 10 -11-х класів – 2

класи (41 учень).

Мова навчання – українська. Станом на 01.09.2019 року кількість учнів

становила 519 осіб. Середня наповнюваність учнів у класах складала 24,7. 

Протягом року  із закладу освіти вибуло 10  учнів, прибуло 7  учнів.

Рис.1 Шкільна мережа за 2017-2020  роки

Основними заходами зі збереження контингенту учнів у 2019-2020

навчальному році були:

 спільна робота з ДНЗ «Ромашка»;

 контроль відвідування учнями навчальних занять;

 організація навчання за індивідуальною формою;

 організація роботи по підготовці учнів до навчання в школі.



 Відомості про педагогічні кадри

  У 2019- 2020  навчальному році освітній процес забезпечували 42

педагогічних працівника та 4 вчителя, що працювали за сумісництвом. Усі

педагогічні працівники мають вищу педагогічну освіту та відповідну

кваліфікацію. У закладі працюють 7 чоловіків та 39 жінок (з них 4 сумісника).

Віковий склад:

до 30 років включно – 7;

31-40 років – 14;

41-50 років – 15;

51—54 роки – 4;

55-60 років – 4;

більше 60 років – 2.

Рис.2 Віковий склад учителів

Навчально-матеріальна база.  

 У закладі освіти функціонують  21 навчальний  кабінет, з них: 9

кабінетів початкової школи, 17 предметних кабінетів та класних кімнат, 1

комбінована майстерня,  спортивна зала.  Кабінети відповідають нормативним

та санітарно-гігієнічним вимогам, Положенню про навчальні кабінети

загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства

освіти і науки України від 20.07.2004 601. У закладі   працює  буфет,  на



шкільному подвір’ї  є спортивний майданчик зі штучним покриттям.

 У кабінетах, класних кімнатах вчителями та батьками зроблені

капітальні та ґрунтовні поточні ремонти, після яких приміщення набули

нового естетичного вигляду, відповідають сучасним вимогам.

  Для кабінету хімії було встановлено проектор, комп’ютер, для фізики -

інтерактивний комплекс, для кабінету психолога – придбано ноутбук, для

двох кабінетів інформатики -16 компютерів, для бухгалтерії – ноутбук,

принтер, для методичного кабінету -  ламінатор. 

У наступному навчальному році слід продовжити роботу по наповненню

матеріально-технічної бази шкільних майстерень, кабінетів  навчальним

приладдям та ТЗН, спланувавши роботу по залученню позабюджетних

коштів.

Групи подовженого дня

У  закладі працювало 3 групи продовженого дня, які відвідувало 90 учнів

1-4-х класів. Групи працювали за рахунок державного бюджету. Усі ГПД

укомплектовані кваліфікованими педагогічними кадрами. Діти, які

відвідували  ГПД, були  охоплені  гарячим  харчуванням, дотримувались

режиму  роботи.

Отже, роботу груп  продовженого дня  можна  визнати задовільною.

 Контингент учнів/учениць є сталим.   Це свідчить про високий

авторитет закладу освіти серед батьків та учнів/учениць Глухівської

загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів №2 та вимагає продовження

ефективної освітньої  роботи з учнями. Під час аналізу з’ясовано, що батьки

віддають дітей до закладу освіти найчастіше з міркувань визначення вчителя

та профілю навчання. Однак необхідно зазначити, що протягом останніх

трьох років кількість учнів/учениць на території обслуговування зменшилась.

Усі діти та підлітки шкільного віку, що мешкають у мікрорайоні,

здобувають повну загальну середню освіту. 



  2. Персональний внесок  керівника у підвищення рівня організації

освітнього процесу у закладі

    На посаді т.в.о. директора я працюю 10 місяців. Керую сумлінним,

надійним , творчим колективом. У розв’язанні сучасних освітніх викликів

прагну до конструктивного діалогу з колегами. Першочерговим завданням

вважаю  створення комфортного мікроклімату в колективі на засадах

партнерської співпраці.

Висвітлення завдань, які вирішувались педагогічним колективом

 Протягом 2019-2020 навчального року колектив Глухівської

загальноосвітньої закладу освіти І-ІІІ ступенів №2 Глухівської міської ради

Сумської області завершував працювати над проблемою «Упровадження в

освітній процес інноваційних педагогічних технологій через удосконалення

уроку як засобу розвитку креативності вчителя й учня». Складовими

частинами цієї теми були:

в управлінні:

 оптимізація методичної роботи закладу освіти;

 створення оптимальних умов для здійснення педагогічними

працівниками результативної самоосвітньої діяльності; 

 підвищення  рівня підготовки та проведення колективних форм роботи

з метою подальшого вдосконалення дидактичної компетентності вчителів;

 сприяння підвищенню загального рівня ІКТ-компетентності педагогів;

активному впровадженню інноваційних технологій, спрямованих на розвиток

особистості дитини та розкриття її інтелектуальних та творчих здібностей;

 створення умов для педагогів-початківців з метою адаптації до

освітнього процесу;

 розробка ефективної моделі науково-дослідницьких робіт вчителів та

учнів/учениць;

у навчанні:



 реалізація принципу наступності в розвитку дошкільної, загальної

освіти у зв’язку із запровадженням Державних стандартів початкової та

базової загальної середньої освіти;

 впровадження НУШ;

 посилення здоров’язберігаючого аспекту освітньогопроцесу шляхом

активного використання певних технологій;

 управління результатами та якістю навчання;

 удосконалення системи роботи з обдарованим учнями;

 розвиток системи профільного навчання через підготовку дітей до

свідомого обрання профілю подальшого навчання, забезпечення

диференціації навчання шляхом проведення якісної допрофільної підготовки;

у вихованні:  

 профілактика булінгу,жорстокого поводження  з людьми;

 розвиток системи позашкільної освіти;

 виховання потреби здорового способу життя;

 педагогічна підтримка духовного, морального зростання школярів;

 оптимізація співпраці педагогів та батьків закладу освіти;

 управління процесом соціалізації учнів/учениць;

 розвиток активної розважальна-пізнавальної діяльності учнів/учениць у

позаурочний час;

 соціальний захист та створення оптимальних умов навчання

обдарованої молоді;

 розвиток елементів державно-громадського управління;

 орієнтація виховної діяльності закладу освіти на реалізацію

патріотичної складової у відповідності з програмою «Основні орієнтири

виховання учнів/учениць 1-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів

України»;

 оптимізація діяльності щодо попередження правопорушень, негативних

проявів у молодіжному середовищі;

 активізація правового виховання;



 розвиток фізкультурно-оздоровчого шкільного комплексу;

психолого-педагогічні задачі:

 забезпечення системного психолого-педагогічного супроводу всіх

учасників освітнього процесу;

 психологічна корекція педагогічної діяльності та професійної мотивації

співробітників закладу; 

 оптимізація практичної психолого-педагогічної допомоги батькам;

 психолого-педагогічна підтримка інтелектуальної, творчої

обдарованості.

Реалізація робочого навчального плану за 2019-2020 навчальний рік

У 2019-2020 навчальному році освітній процес закладу освіти був

організований відповідно до затверджених в установленому порядку освітніх

програм та  річного плану роботи школи.

Відповідно до річного плану в грудні 2019 року та в травні 2020 року

адміністрацією школи було здійснено аналіз виконання робочих навчальних

планів і програм з навчальних предметів, під час яких ураховувались 

особливості закінчення 2019 - 2020 навчального року та результати різних

видів контролю (фронтального, класно-узагальнюючого, тематичного),  а

також характеру контролю (попереднього, поточного, наступного).

  Предмети інваріантної та варіативної складової навчальних планів

викладалися за державними програмами, рекомендованими Міністерством

освіти і науки України для використання   в загальноосвітніх закладах освіти

у 2019-2020 навчальному році.

Інваріантна та варіативна складові навчальних планів використані

повністю. Учителі забезпечили виконання вимог програми щодо проведення

контрольних, лабораторних, практичних, творчих робіт, оцінювання

результатів навчальної діяльності учнів/учениць.

Результати перевірок узагальнено в наказах з основної діяльності по

школі.

2.3. Результативність навчання у 2019-2020 навчальному році



Систематично здійснювався моніторинг навчальних досягнень учнів.   

За підсумками 2019 – 2020 навчального року 516 учнів1-11 класів закладу

освіти оцінені наступним чином:

- 118 учнів  1-2 класів оцінені вербально;

- 398 учнів 3 -11 класів атестовані;

- 475 учнів переведено до наступних класів;

- 20 учнів випущено з 9-х класів;

- 22 учня випущено з 11 класу;

- 35 учнів нагороджено Похвальними листами «За високі досягнення у

навчанні»;

- 19 учнів нагороджено Похвальною грамотою «За особливі досягнення

у вивченні окремих предметів».

Таблиця 1. Порівняльний аналіз нагородження Похвальними листами

учнів школи за  5 навчальних років:

Рік Похвальні листи Похвальні грамоти

2015-2016 47 16

2016-2017 49 34

2017-2018 46 23

2018-2019 44 24

2019-2020 35 19



Таблиця 2. Порівняльний аналіз нагородження медалями випускників

школи за 5 навчальних років:

Рік Золота медаль Срібна медаль

2015-2016 2 1

2016-2017 1 0

2017-2018 1 1

2018-2019 1 0

2019-2020 3 0

 З метою вивчення ефективності та результативності впроваджених в

освітній процес форм і методів роботи з учнями в школі проводиться

діагностика та моніторинг результативності навчання учнів. Основна увага

приділяється проведенню порівняльного аналізу результатів тематичних та

семестрових оцінок, участі в предметних олімпіадах, творчих конкурсах,

результативність ЗНО.

 Ці данні дають можливість удосконалити внутрішньошкільну систему

моніторингу результативності освітнього процесу.

У 2019-2020  навчальному році з 398 учнів 3– 11 класів школи закінчили

навчальний рік:

на високому рівні – 35 учнів, що складає  9% від загальної кількості;



на достатньому рівні – 166 учнів, що складає   42% від загальної

кількості, на середньому рівні – 194 учня,  що складає 49% від загальної

кількості.

Кількість учнів, які засвоїли навчальні програми на високому та

достатньому рівні – 201, що складає 51% від загальної кількості.

Таблиця 3. Рівень навчальних досягнень учнів/учениць 5-11 класів

Клас
Кількість

учнів

Рівень досягнень

низький середній достатній високий

5-А 34 - 10 19 5

5-Б 32 - 18 9 5

6-А 29 - 15 10 4

6-Б 27 - 16 10 1

7-А 26 - 7 14 5

7-Б 23+1* - 16 15 2

8-А 23 - 15 7 1

8-Б 29 - 20 7 2

9-А 17+1* - 12 5

9-Б 20+1* - 14 8

10 20 - 10 10

11 22 - 6 13 3

РАЗОМ 157 117 28



  Таким чином, якість навчальних досягнень учнів  у порівнянні з минулим
навчальним роком зменшилась на 1%,   учні більше мають середній  рівень
навчальних досягнень за 12-бальною шкалою на 1%. Слід розробити
кожному вчителеві систему заходів, направлених на підвищення
ефективності освітнього процесу.

Якість початкової освіти

Таблиця 4. Рівень навчальних досягнень учнів/учениць початкових

класів у 2019-2020 навчальному році

Клас Кількість учнів/учениць
Рівень досягнень

низький середній достатній високий

1-А 25

1-Б 23

2-А 23

2-Б 26

2-В 21

3-А 23 4 17  2

3-Б 22 12 10

4-А 22 12 8            2

4-Б 26 9 14            3

РАЗОМ 37 49         7



Станом на 31 травня 2020 року в початковій школі навчалося 221

учнів/учениць, 3-4 класів – 93  учнів/учениць. Оцінювання навчальних

досягнень учнів 1-2 класів НУШ здійснювалося вербально. 3-4 класи

оцінювалися за 12- бальною шкалою з предметів інваріантної складової, а

саме: української мови, літературного читання, математики, природознавства

та іноземної мови.

На середньому рівні навчальних досягнень закінчили навчальний рік 37

учнів/учениць (39%), на достатньому рівні – 49 учнів/учениць (52%), на

високому рівні – 7 учнів (9%).

Усі учні 1-4-х класів переведені до наступного класу (протокол педради

№7 від 10.06.2020 року).

7 учнів 3-4-х класів нагороджені Похвальними листами.

В умовах карантину вчителі початкових класів опанували сучасні

онлайн-інструменти для дистанційного навчання, а також питання розробки

онлайн уроків в умовах дистанційного навчання, зокрема з використанням

нових сервісів Duo, Meet, ZOOM, Classroom.

Проблемі наступності в навчанні також була приділена увага: проведені

спільні засідання ШМО вчителів початкової школи з вихователями ДНЗ

«Ромашка» та зі ШМО вчителів суспільно-гуманітарного та природничо-

математичного напряму, наради при директорі, адміністративні наради,

засідання психолого-педагогічного консиліуму з питань адаптації

першокласників, п’ятикласників та узгодження єдиних вимог вчителів

середньої та початкової школи до оцінювання навчальних досягнень

учнів/учениць/учениць у 4-х та 5-х класах, індивідуальні психологічні

консультації з батьками першокласників та п’ятикласників. 

У рамках роботи над проблемою наступності дошкільної та початкової

освіти 30 жовтня відбулося засідання психолого-педагогічного консиліуму

«Адаптація учнів 1 класу до навчання в школі». До співпраці було запрошено

вихователя – методиста, практичного психолога ДНЗ (ясла-садок) «Ромашка»

Ю.Лавриненко.



Якість освіти учнів/учениць ІІ-ІІІ ступенів.

Результативність навчання з окремих предметів .

За результатами річного оцінювання учнів 5-11-х класів, які отримали

бали низького рівня, немає.

  За результатами навчальних досягнень учнів був визначений рейтинг

навчальних предметів за середнім балом, згідно з яким  найвищі навчальні

досягнення учні виявили з наступних предметів: мистецтво, музичне

мистецтво, образотворче мистецтво, технології, обслуговуючої праці,

громаднської освіти. Найнижчий рівень навчальних досягнень з предметів:

хімія, біологіїя, алгебра, геометрія, математика, фізика, англійська мова.

Тому вчителям природничо-математичних дисциплін, англійської мови

необхідно розробити систему дієвих заходів щодо підвищення рівня

зацікавленості учнів до вивчення вищезазначених предметів у 2020-2021

навчальному році.

Рівень навчальних досягнень учнів з навчальних предметів за 2019-

2020 навчальний рік









   За результатами  рівня навчальних досягнень учнів 5-11-х класів у

2019-2020 навчальному році учні 8-А класу мають найнижчий середній бал

майже з усіх навчальних предметів. Виходячи з вищезазначеного, учителям-

предметникам необхідно при плануванні та проведенні уроків добирати

більш ефективні форми та  методи роботи з учнями, більше уваги приділяти

мотивації учнів до освітньої діяльності.

Було також проведено аналіз навчальних досягнень учнів за рівнями,

який показав, що 49% учнів/учениць 5-11-х класів навчаються на середньому

рівні, що говорить про недостатню мотивацію  до навчання.

 Рис.3. Кількість учнів 5-11 класів, які мають високий рівень

навчальних досягнень



Рис.4. Кількість учнів 5-11 класів, які мають достатній рівень

навчальних досягнень

Рис.5. Кількість учнів  5-11 класів, які мають середній  рівень

навчальних досягнень

Аналіз ДПА

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки від 30.03.2020 № 463

«Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які

завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти, у



2019-2020 навчальному році», листів Департаменту освіти і науки Сумської

обласної державної адміністрації від 31.03.2020 № 04.1-13/1425 «Про

звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів», відділу

освіти Глухівської міської ради  від 03.04.2020 № 01-18/474 «Про звільнення

від проходження державної підсумкової атестації учнів» учні 4-х, 9-х класів у

2019-2020 навчальному році звільнені від державної підсумкової атестації.

Профільне навчання

Протягом навчального року порофільне навчання здійснювалося в 10

класі- англійська філологія, 11 класі- українська філологія.

У 2020-2021 навчальному році планується продовження роботи класів

профільного навчання: української  філології (10 клас) та англійської

філології (11 клас).                                     

Таблиця 9. Організація профільного навчання

Навчальний рік

Загальна кількість

10 -11 класів
Профільні класи

% охоплення

класів учнів/учениць класів учнів/учениць

2017-2018 2 28 2 28 100

2018-2019 2 40 2 40 100

2019-2020 2 42 2 42 100

Відслідковуються такі  напрями профілізації навчання в школі:

англійська філологія; українська філологія, біотехнологічний.

Однак потребує покращання матеріально-технічна база деяких кабінетів,

а саме: поновлення меблів в кабінетах хімії, інформатики, суттєвого

оновлення кабінетів обслуговуючої та технічної праці.  Не завжди якісно

здійснюється рання діагностика щодо виявлення нахилів і здібностей учнів з

метою профілізації.

Контрольно-аналітична діяльність

У 2019-2020 навчальному році складовими системи

внутрішньошкільного контролю були:



1. Контроль за рівнем засвоєння навчальних програм згідно з графіком.

2. Контроль за якістю викладання навчальних дисциплін, виховання й

розвитку здібностей учнів у процесі навчання.

3. Контроль за веденням документації: класних журналів, особових

справ, щоденників учнів, календарно-тематичних і виховних планів.

4. Контроль за відвідуванням учнями навчальних занять.

Проводилось відстеження знань і умінь учнів 4, 5 класів з математики,

9,11  класів з алгебри, 4-11 класів з української мови  на підставі

адміністративних контрольних робіт. Результати знайшли відображення в

наказах по школі.

Контроль за якістю викладання предметів здійснювався декількома

шляхами:

1. Персональний контроль (бесіди, анкетування), відвідування уроків

вчителів школи згідно з річним планом роботи школи. Адміністрацією

вивчалася система роботи вчителів, які проходили атестацію у 2019-2020

навчальному році.

2. Комплексний контроль. У  ході перевірки вивчався стан викладання,

рівень навчальних досягнень учнів з правознавства, громадянської освіти

мистецтва, предмета «Основи здоров’я», виконання попередніх рішень

перевірки  з біології, природознавства, інформатики, фізики, астрономії, у

початковій школі.

3. Класно-узагальнюючий контроль. З метою перевірки організації і

підготовки учнів до засвоєння навчального матеріалу, виявлення

потенційних можливостей  колективів  у вересні 2019 року відвідувались

уроки в 1-А, 1-Б, 5-А, 5-Б класів. За результатами проведено педконсиліум та

видано наказ по закладу освіти.

4.Моніторинг рівня навчальних досягнень учнів із зарубіжної

літератури, біології.



Аналіз стану викладання навчальних предметів.

Адміністрацією школи були відвідані уроки та позакласні заходи,

проведені моніторинги знань, перевірено стан ведення документації. За

результатами перевірки були зроблені висновки, надані рекомендації

вчителям-предметникам щодо удосконалення освітнього процесу.

Загальний аналіз стану викладання цих дисциплін свідчить, що у

вчителів, які викладають перевірені предмети, є вмотивована потреба щодо

вдосконалення освітнього процесу, застосування нових педагогічних

технологій, підвищення результативності навчання.

У зв’язку з карантином, спричиненим поширенням коронавірусної

інфекції COVID-19 в Україні, перенесено на наступний рік питання стану

викладання хімії, курсів за вибором, моніторинг рівня навчальних досягнень

з історії України, географії.

Виконання навчальних програм

Навчальні програми за 2019-2020 навчальний рік виконані.

Адміністративною експертизою встановлено, що кількість проведених уроків

відповідає запланованим. В умовах карантину учителі закладу

організовували та проводили освітній процес з використанням дистанційних

технологій на платформі Googleсlassroom, яка дозволяє організувати он-лайн

навчання, використовуючи відео, текстову та графічну інформацію, різні

додатки Google, має можливість контролювати, систематизувати, оцінювати

діяльність, переглядати результати виконання вправ, застосовувати різні

форми оцінювання, та відео інструментів Skype, Zoom, Duo, Meet. Учителі-

предметники створювали тестові завдання або самостійні роботи з

можливістю отримання зворотного зв’язку, за яким  можна було

проаналізувати  якість самостійного опрацювання учнями матеріалу за

допомогою приватних та загальних коментарів.

Контроль шкільної документації

Окрема увага в ході перевірок була приділена організації своєчасної та

якісної перевірки учнівських зошитів. Загальновідомо, що для забезпечення



високої грамотності й загальної культури учнів/учениць  необхідно

дотримуватися визначених правил і рекомендацій щодо перевірки й ведення

учнівських зошитів. Зошит відображає не лише знання та вміння

учнів/учениць/учениць, а й працю вчителя. Необхідно відзначити, що всі

вчителі школи проводили плідну та ефективну роботу з перевірки учнівських

зошитів, які перевірялись своєчасно. Це свідчить про відповідальне

ставлення до роботи, творчий підхід до виконання обов’язків вчителя-

предметника. 

          Контроль ведення шкільної документації продемонстрував, що

більшість педагогів школі працюють над удосконаленням культури

діловодства. Але є наявні факти неякісного та несвоєчасного заповнення

сторінок класних журналів, зауваження щодо ведення класних журналів як у

вчителів-предметників, так і в класних керівників. 

Отже, на наступний навчальний рік планується системний

контроль за веденням шкільної документації (особових справ, класних

журналів, щоденників, зошитів  тощо).

Реалізація комплексної програми «Обдаровані діти»

Розвиток високотехнологічного інформаційного суспільства стимулює

розвиток різноманітних форм позакласної та освітньої роботи з учнівською

молоддю. З метою реалізації Державної програми роботи з обдарованою

молоддю адміністрацією та педагогічним колективом школи у 2019-2020

навчальному році були здійснені такі заходи:

оновлений шкільний інформаційний банк даних про обдарованих учнів

школи;

оновлена наукова-методична база з питань роботи з обдарованими

дітьми;

проведений І етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з начальних

предметів;

організована робота з підготовки та участі учнів закладу у ІІ та ІІІ

етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів;



проведена робота з підготовки та участі учнів у науково-дослідницькій

роботі та захист  робіт у ШАН;

організовані та проведені шкільні конкурси та виставки творчих робіт

учнів, спрямовані на виявлення та самореалізацію обдарованих дітей;

організована робота гуртків та курсів за вибором;

забезпечене інформування про всі досягнення учнів школи;

визначені 2 кандидати з числа обдарованих учнів закладу на

   Та поряд з позитивним у роботі з обдарованими та здібними дітьми є

певні недоліки, які слід врахувати й спланувати їх усунення у 2020-2021

навчальному році:

 недостатньо ефективна та якісна підготовка учнів до міських та

обласних олімпіад та турнірів;

 не досить ефективно працюють гуртки;

 недостатньо проводиться робота вчителів-предметників щодо

залучення здібних та обдарованих дітей до участі в науково-дослідницькій

роботі Малої академії наук;

Участь у Всеукраїнських учнівських олімпіадах.

Учителі-предметники проводять роботу щодо зацікавлення учнів до

вивчення предметів,  організації і проведення тижнів методичних об’єднань,

підготовки учнів до участі у Всеукраїнських учнівських олімпіадах,

конкурсах, залучення учнів до науково-дослідницької роботи.

Але слід відзначити, що в даному напрямку вчителі працюють не завжди

систематично та цілеспрямовано.

Таблиця 10. Аналіз результативності в олімпіадах

Роки Результати участі в

міському етапі

Кількість

призових

місцьІ ІІ ІІІ

2015-2016 13 14 10 37

2016-2017 13 10 14 37

2017-2018 8 10 11 29



2018-2019 4 20 7 31

2019-2020 8 13 9 30

 Призерами ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад стали 3 учні.

Маємо 7 переможців ІІ етапу, 2-х переможців ІІІ етапу  та учасників ІV

етапу ХХ Міжнародного конкурсу з української мови імені П. Яцика .

1 переможць ІІІ етапу (ІІІ місце)  та ІV етапу (ІІІ місце) Х Міжнародного

мовно-літературного конкурсу учнівської молоді імені Тараса Шевченка

1 учень став переможцем обласного дистанційного проекту «Мій світ

психології».

Аналізуючи результативність участі учнів в олімпіадах за останні роки,

можна зробити висновок, що вчителі української мови, російської мови та

зарубіжної літератури, математики,  інформатики, трудового навчання,

історії, біології більш професіонально та відповідально підійшли до роботи

по підготовці учні до участі у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з

навчальних предметів

Участь в інтелектуальних конкурсах

Учні школи брали активну участь в конкурсах «Колосок осінній»,

«Кенгуру», «Левеня», «Соняшник», «Колосок весняний», «Бобер», що  стали

традиційними.

Учні закладу активно долучились до міжнародних олімпіад проекту

«Всеосвіта».

3 учня були залучені до науково-дослідницької роботи у ШАН. Слід

відміти актуальність вибраних тем, великий обсяг опрацьованого матеріалу.

Індивідуальна форма навчання

На виконання Закону України «Про загальну середню освіту»,

Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх

навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки

України від 12.01.2016 № 8, на підставі  довідок ЛКК, висновків  комплексної

оцінки КУ ІРЦ, довідки НДСЛ «ОХМАТДИТ» МОЗ України, заяв  батьків

для трьох учнів з метою забезпечення умов для здобуття загальної середньої



освіти дітьми, що вимагають особливих умов навчання і виховання, з

урахуванням індивідуальних особливостей та  стану здоров'я було

організовано навчання за індивідуальною формою. 

Національно- патріотичне  виховання

Виховна проблема школи на 2015-2020 н.р. «Виховання життєво

активного гуманістично спрямованого громадянина суспільства, який у

своїй діяльності керується загальнолюдськими національними цінностями».

Для реалізації завдань «Концепції національно-патріотичного виховання

дітей та молоді» (наказ Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 р.

№ 641)  у   школі діє певна система: проводяться виховні години та заходи,

налагоджена робота волонтерських загонів, приділяється увага організації

екскурсій.

З метою виховання поваги до учасників бойових дій  в зоні ООС та

ветеранів Другої світової війни  педагогічний та учнівський  колективи

проводять виховні години, уроки мужності, години спілкування з метою

формування в дітей та учнівської молоді сучасної національної ідентичності

на кращих прикладах мужності і звитяги ветеранів Другої світової війни та

нинішніх захисників незалежності України.

У мікрорайоні школи проживає 2 ветерана Другої світової війни  та 23

ветерани педагогічної праці, за якими закріплені волонтери -- учні 5 – 11-х

класів.

Учні 8-х класів доглядають за пам’ятником «Партизани Глухівщини», а

учні 9-х класів – за пам’ятниками Героям Радянського Союзу Баришеву М.Г.,

Жужомі М.І., Кульбаці  П.Л.

Упродовж року  були проведені традиційні  акції:

* ”Щедрий вівторок” (збір теплого одягу, іграшок, канцтоварів для

Глухівського територіального центру);



* адресна допомога  для  лікування онкохворих дітей міста  (Кузнєцова

Андрія та Пінчука Руслана у сумі 9000 грн.);

* пластикових кришечок та батарейок (для придбання основи для

маскувальних сіток);

* збір вторсировини ( макулатури, пластик);

* каштанів (більше тонни);

* збір іграшок для Сумського дитячого онкодиспансера (коробки

хоробрості);

* допомога Білопільському інтернату для дітей з обмеженими

можливостями ( матеріали для рукоділля);

* акція “Напиши лист солдату” ( для 16  батальйону 58 бригади);

* шкільні ярмарки (для придбання концертних костюмів).

Були проведені загальношкільні заходи:

o раптівка (флешмоб) “Дзвони миру” (відп. Рубан Л.І., Соборова О.М,

кл.керівники 1-6 кл);

o міський фестиваль патріотичної пісні «Пісня, опалені війною»

Кардашова Валерія (9-б  кл.) та Покутня Анна (4-б кл.);

o загальношкільні заходи, присвячені Дню української писемності і

мови;

o загальношкільні заходи до Дня Гідності та Свободи (1-7 класи);

o День пам’яті жертв Голодоморів:  загальношкільна виховна година

для 8-11 класів (відп. Майборода О.В., Соборова О.М.); загальноміський

захід “ Свічка пам'яті” (Рубан Л.І., Соборова О.М.);

o до Дня захисника України та Дня козацтва (для  7-11 кл. Відп.

Рубан Л.І., Соборова О.М.);

o До Дня Збройних сил України (для 7-11 кл. Відп. Соборова О.М.)

o загальношкільний захід “Святий Миколай,  у гості завітай”. (для 1-4

кл. Відп. Руда О.О.);

o Новорічні ранки для 1-4 класів ( відп. Рубан Л.І., Соборова О.М.), для

5-7 класів ( відп. Мисько С.В.), для 8-11 класів (відп. Кабанова Т.С.);



o Дня Соборності та Дня пам’яті Героїв Крут: виховні години для 1-4

класів; відеолекторій “День Злуки” (11 клас); хода для учнів 5-10 класів

(ЗОШ №1, ЗОШ №2);

o до Дня виводу військ з території інших країн ( відп. Соборова О.М,

Мисько С.В.);

o загальношкільний захід “Небесна сотня у вирій полетіла” для 7-10

класів (відп. Рубан Л.І. Соборова О.М.);

o Зустріч випускників минулих років. (відп. Рубан Л.І., Соборова О.М.);

o Дні самоврядування (до Дня вчителя та Міжнародного дня прав

жінок, відп. Рубан Л.І., Соборова О.М.);

o Святкові програми до Дня вчителя, Міжнародного дня прав жінок.

(відп. Рубан Л.І., Соборова О.М.).

Під час дистанційного навчання (з 12.03.2020 по 29.05.2020) були

проведені онлайн заходи (створення фото матеріалів та  відеороликів ):

o пасхальна виставка-конкурс дитячих робіт “Великодня радість” (відп.

Рубан Л.І., Соборова О.М., кл.керівники 1-4 кл);

o фестиваль художньої самодіяльності “Посмішка” (2-11 кл.);

o марафон пам'яті до дня Перемоги у Другій  світовій війні ( Рубан Л.І.,

Давиденко Н.О., Соборова О.М., Шликов С.М., Громак Н.В., Овчаренко

Н.М., Холіна О.М., Кабанова Т.С.);

o День вишиванки (відп. Рубан Л.І., Соборова О.М., кл.керівники 1-11

кл.);

o До Дня матері ( відп. Рубан Л.І., Соборова О.М, кл.керівники 1-11

класів);

o Свято останнього дзвоника (відп. Кабанова Т.С., Мисько С.В.,Цибата

Ю.В, Грудиніна Н.В., Бородіна Ю.Ю., Рубан Л.І., Соборова О.М., Шликов

С.М.);

o до Міжнародного дня захисту дітей (відп. Рубан Л.І., Соборова О.М.,

кл.керівники 1-11 кл.);



o Всеукраїнський  ХІV конкурс  шкільних малюнків “Я маю право”( 23

учасника. Відп. Соборова О.М.)

o випуск учнів 11 класу зі школи (відп. Кабанова Т.С.)

Вивчення предмету «Захист Вітчизни» та військово-патріотичне

виховання

Допризовна підготовка юнаків і військово-патріотичне виховання в

школі організується та проводиться на підставі:

Конституції України; Закону України «Про Збройні Сили України»;

Закону України «Про загальний військовий обов’язок і військову

службу»; Національної програми патріотичного виховання населення,

формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення

моральних засад суспільства; Закону України «Про сприяння соціальному

становленню та розвитку молоді України»; Положення про допризовну

підготовку, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від

30.11.2000 року № 1770; програми допризовної підготовки юнаків; рішень

Колегії Міністерства освіти і науки України.

У 2019 - 2020 навчальному році в процесі виконання програми «Захист

Вітчизни» учні засвоїли основні вимоги військової присяги, статутів

Збройних Сил. Постійно проходять  практичні заняття з вогневої підготовки

на базі регіонального центру патріотичного виховання.  У зв’язку з

особливими умовами навчання у 2019-2010 н.р. у ІІ семестрі учні набули

знань про озброєння й військову техніку,  уміння і практичні  навички  в

обсязі підготовки молодого солдата, вивчили основи цивільної оборони й

набули навичок захисту від зброї масового ураження  дистанційно. Учні

пройшли тестування з предмету «Захист вітчизни» в рамках  3-денних

військово-польових  зборів.

Програму з курсу «Захист Вітчизни» було виконано.

Протягом навчального року з учнями школи проводилися тематичні

бесіди, лекції, диспути, доповіді, теоретичні конференції та збори з питань

знаменних дат і подій у житті України та її Збройних Сил. До Дня заснування



Збройних Сил проводились уроки миру та мужності, зустрічі з ветеранами

війни, армії, воїнами-випускниками школи. До 100-річча Героїв Крут учні

брали участь в історичній грі, де вибороли ІІІ місце серед команд міта.

Методична робота педагогічного колективу

У 2019-2020 н.р. методична робота в Глухівській загальноосвітній школі І-ІІІ

ступенів №2 здійснювалася відповідно до нормативно-правового та

навчально-методичного забезпечення освітнього процесу.

Головні завдання методичної роботи в 2018/2019 н. р. полягали в:

спрямуванні змісту форм методичної роботи на виконання Закону

України «Про освіту», Національної доктрини розвитку освіти України;

сприянні підвищенню професійної майстерності вчителів через

розвиток у них творчого потенціалу, формування в них навичок науково-

дослідної роботи, зацікавленості педагогічними технологіями;

підвищення рівня методологічної підготовки педагогічних кадрів,

сприяння виробленню в учителів умінь і навичок самостійної роботи з метою

неперервного підвищення своєї кваліфікації та вдосконалення педагогічної

майстерності;

створенні умов для підвищення професійного рівня педагогів і рівня

інформаційної компетенції;

вивченні та популяризації досвіду творчих педагогів закладу, області,

України.

У 2019-2020 н. р. педагогічний колектив працював над методичною

проблемою «Упровадження в навчально – виховний процес інноваційних

педагогічних технологій через удосконалення уроку як засобу  розвитку

креативності вчителя й учня».    Керуючись методичною проблемою школи,

методичне об’єднання вчителів початкових класів у 2019-2020 навчальному

році працювало над проблемою: «Впровадження компетентнісно

орієнтованого підходу в  навчально-виховний процес».

Робота методичного об’єднання була спрямована на підвищення

професійної майстерності і розвиток творчої ініціативи вчителів,



впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти;

застосування в інноваційному навчанні інтерактивних технологій; створення

умов для формування ключових компетентностей учнів, педагогів;

інтеграцію у навчально-виховному процесі дітей з особливими потребами.

Ефективним шляхом підвищення професійної майстерності вчителя є

участь у різноманітних методичних заходах.

Сьогодні важливим є не тільки вміння оперувати власними знаннями, а

й бути готовим змінюватись та пристосовуватись до нових потреб ринку

праці, оперувати та управляти інформацією, активно діяти, швидко приймати

рішення, навчатись впродовж життя. Результатом цього є самодостатня,

творча особистість педагога.

У цьому навчальному році 5 педагогів брали участь у І зональному етапі

фахового конкурсу «Учитель року -2020», один педагог брав участь в

обласному етапі.

Відповідно плану міського відділу освіти учителі закладу  постійно

беруть участь міських та обласних  семінарах- практикумах, наукових

конференціях, майстер-класах, підвищують свій фаховий рівень в роботі з

електронними сервісами, досвід роботи демонструють на своїх  блогах, ютуб-

канах, шкільному сайті, друкуються у фахових  виданнях.

В умовах карантину учителі опанували сучасні онлайн-інструменти для

дистанційного навчання, а також питання розробки онлайн уроків в умовах

дистанційного навчання, зокрема з використанням нових сервісів Duo, Meet,

ZOOM, Classroom.

У ІІ семестрі в режимі дистанційного навчання відповідно до плану

роботи  МО проводилися онлайн засідання в сервісі ZOOM, де

демонстрували власний електронний продукт – досвід роботи, розробки

уроків, демонстраційний матеріал, використання готової електронної

продукції в навчально-виховному процесі.

Учні початкової школи були активними учасниками Міжнародних та

всеукраїнських інтерактивних конкурсів:



 у всеукраїнському конкурсі «Колосок» - 105 учів,

міжнародному конкурсі з інформатики «Бобер» - 109 учнів,

міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру» - 54 учня,

«Кергурятко» - 37 учнів з них відмінний результат- 9 уч., добрий- 26 уч.,

учасник-2 уч.

 всеукраїнській грі «Соняшник» - 40 учнів з них переможці- 34 уч.,

учасників – 6 уч.

 всеукраїнській інтернет - олімпіаді «На Урок», «Всеосвіта» , «Весна-

2020»

 предметів українська мова, українська література, математика,

інформатика,

  Результати засвідчують, що з кожним роком зростає активність дітей до

участі у різного роду конкурсах, де вони показують хороші результати і

отримують дипломи різного ступеня.

У школі  продовжує активно працювати  літературна студія «Джерельце»,

яка співпрацює з літературно-мистецькими об’єднаннями «Українська хвиля»,

«Міжнародна спілка письменників».

 У 2019-2020 навчальному році учні школи брали участь у

«Богатирських іграх», міському легкоатлетичному кросі «Золота осінь»,

спортивних змаганнях «Козацький гарт», змаганнях з волейболу, та

баскетболу, обласних змаганнях з футболу на приз клубу «Шкіряний м’яч»

та вибороли  призові місця.

 Учителі МО точних наук працюють над впровадженням STEM –

підхіду у навчанні .

Спостерігається позитивна динаміка результатів, що вказує на зростання

професіоналізму вчителів і вдосконалення їх педагогічної майстерності,

направлене на інтегроване, компетентністно-орієнтоване навчання учнів

предметам математики, фізики, астрономії, інформатики та трудового

навчання.



У 2020-2021 навчальному році члени кафедр будуть працювати над

реалізацією наступних завдань:

  створення системи професійної підготовки вчителя на базі

розвитку інформаційних та комунікативних компетентностей;

 розширення змістовного поля підготовки вчителя для формування

компетенцій, що забезпечать його мобільність;

 створення    умов    для    забезпечення    розвитку    інформаційних

компетенцій вчителя й учня;

 залучати учнів допрофільної та профільної школи до навчання в

ШАН і, як результат, МАН;

 створити графік подання інформації членами кафедри на блог

школи з метою інформування учасників освітнього процесу про результати

роботи кафедр;

 кожному члену методичного об’єднання висвітлювати власні

надбання на сторінках фахових періодичних та онлайн видань;

 налагоджувати тісну співпрацю з учителями-практиками області,

зокрема з міста Сум;

 упроваджувати принцип наступності як засіб подолання

розбіжностей в оцінюванні навчальних досягнень учнів;

 з метою забезпечення довіри до результатів навчання або наукових

(творчих) досягнень учасникам освітнього процесу керуватися принципом

академічної доброчесності;

 використовувати в системі роботи базу ЗНО як запоруку якісної

підготовки до складання ЗНО.

Атестація педагогічних працівників

Велику стимулюючу роль у професійному зростанні педагогічних кадрів

відіграє атестація, яка сприяє моральному й матеріальному заохоченню

педагогічних працівників, узагальненню та впровадженню досвіду кращих

учителів у практику навчання та виховання учнів/учениць.



Процес атестації охопив 11 педагогів. 1 педагог пройшов сертифікацію.

Усі вчителі вчасно пройшли курсову перепідготовку в Сумському обласному

інституті післядипломної педагогічної освіти та Глухівському національному

педагогічному університеті.

Інноваційна робота

Для нової української школи потрібні висококваліфіковані спеціалісти,

які постійно шукають і знаходять найбільш ефективні шляхи й засоби

втілення мети повної загальної середньої освіти:  різнобічний розвиток,

виховання й соціалізація особистості, яка усвідомлює себе громадянином

України, здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою,

має прагнення до самовдосконалення й навчання впродовж життя, готова до

свідомого життєвого вибору та самореалізації, трудової діяльності та

громадянської активності. Вирішення цих завдань потребує пошуків творчих

шляхів удосконалення всіх ділянок методичної роботи, систематичного

озброєння вчителів міцними і глибокими знаннями, підвищення ефективності

їхньої праці.

Створені умови для організації методичної роботи, упровадження

інноваційних технологій.

Протягом останніх років школа ефективно працює над упровадженням

інноваційних методик навчання та виховання, а саме технологій критичного

мислення, інтерактивних технологій, інформаційно-комунікативних

технологій, про що свідчать результати стану вивчення викладання

предметів, моніторингові дослідження.

Інформатизація освітнього простору

Відповідно до Закону України “Про Національну програму

інформатизації”, Указів Президента України “Про невідкладні заходи щодо

забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні”, “Про

першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних

технологій”, “Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти”,



пріоритетними напрямками діяльності школи у 2019-2020  навчальному році

щодо впровадження ІКТ були наступні:

упровадження інформаційних та комунікаційних технологій у освітній

процес;

формування інформаційної культури учнів/учениць та педагогічних

працівників, забезпечення  їхніх формаційних потреб;

удосконалення інформаційно-методичного забезпечення освітній

процесу;

оптимізація освітнього менеджменту на основі використання сучасних

інформаційних технології   в управлінській діяльності.

Головна мета школи в питанні впровадження сучасних інформаційних

технологій- надання нового підходу до інформатизації системи освіти,  що

передбачає виконання наступних складових:

створення умов для оволодіння учнями та вчителями сучасними

інформаційними комунікаційними технологіями;

підвищення якості навчання завдяки використанню інформаційних

ресурсів Internet;

інтенсифікація навчального процесу й активізація навчально-

пізнавальної діяльності учнів/учениць;

створення умов для широкого впровадження нових інформаційних

технологій в навчальний процес;

підвищення ефективності управління навчальним закладом освіти;

створення умов для активації школи у електронному ресурсі «ІСУО» та

«ЄДЕБО» , « КУРС. ШКОЛА», «КУРС . САЙТ»

Учителі англійської мови Овчаренко Н.М., Кобзарьова В.М., Єлісєєва

Н.Л. пройшли курси з підготовки педагогічних працівників до роботи у

НУШ.    Усі педагогічні працівники пройшли онлайн-курси «Протидія та

попередження булінгу (цькуванню) в закладах освіти».

Виховна робота педагогічного колективу школи була спрямована на

виховання життєво активного гуманістично спрямованого громадянина



суспільства, який у  своїй діяльності керується загальнолюдськими

національними цінностями (виховна проблема школи на 2015-2020 н.р.).

Виховний процес в  школі був спрямований на формування:

 загальнолюдських цінностей, культурних цінностей Українського

народу, принципах верховенства права;

 відповідальних та чесних громадян, які здатні до свідомого

суспільного вибору;

 поваги до гідності, прав, свобод, законних інтересів людини і

громадянина;

 нетерпимості до приниження честі і гідності людини, дискримінації

за будь-якою ознакою;

 патріотизму, поваги до державної мови та державних символів

України;

 культури та навичок здорового способу життя, екологічнї культури

та дбайливого ставлення до довкілля.

   Виховна система в школі носить плановий, цілеспрямований характер.

Про це свідчить комплекс питань, які розглядались на нарадах при директорі:

Про хід підготовки до свята Першого дзвоника, першого уроку;

Про підсумки оздоровлення учнів під час літніх канікул  влітку 2019

року;

Про організацію харчування учнів школи та звільнення від оплати

дітей пільгового контингенту у 2019-2020 н.р.;

Про попередження дитячого травматизму під час організації

освітнього процесу;

Про роботу щодо попередження правопорушень та злочинності

серед учнів;

Про стан виховної роботи у школі за І семестр 2019-2020 н.р.;

Про стан чергування учнів та вчителів в школі.

На педагогічній раді розглядалися питання:

Про виховання учнівської молоді в умовах НУШ;



Про попередження дитячого травматизму на період літніх канікул

2020 р.

Виховна робота проводилась за   напрямками:

 Національно-патріотичне виховання;

 Правове (превентивне виховання);

 Запобігання та протидія булінгу;

 Запобігання та протидія домашньому насильству.

Над реалізацією мети  й завдань виховної роботи школи   в 2019-2020

навчальному році  працювали дирекція школи,  педагог-організатор,

практичний психолог, 9 класоводів 1-4 класів, 3 вихователя групи

продовженого дня,  12 класних керівників 5-11 класів,   учителі-предметники.

У 2019-2020 н.р. у школі працювало  8 гуртків та 2 спортивні секції.

.  Плани роботи всіх гуртків погоджені та затверджені. Усі керівники гуртків

ведуть документацію відповідно до вимог. Планування здійснюється згідно

вікових особливостей учнів.

Зайнятість у позакласній діяльності учнів/учениць середньої та старшої

школи складає 68 %.

Класні керівники спланували виховну роботу на основі річного плану

роботи школи. До плану були внесені заходи міського, шкільного рівнів.

На високому рівні пройшли загальношкільні заходи:

ТИЖНІ: правових знань (жовтень, грудень 2019 ), олімпійського руху

(вересень.), тиждень толерантності (грудень 2019), Шевченківські дні

(березень 2020 р.).

ДНІ: знань, здоров’я, партизанської слави, учителя, пам’яті жертв

Голодомору 1932 -1933 рр. та політичних репресій в Україні, людей похилого

віку, День рідної мови, Всесвітній день примирення з ВІЛ-інфікованими,

вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

інвалідів, Соборності України; Міжнародний жіночий день.

ОНЛАЙН ЗАХОДИ:

 пасхальна виставка-конкурс дитячих робіт “Великодня радість”;



 марафон пам'яті до дня Перемоги у Другій  світовій війні;

 День вишиванки;

 До Дня матері;

 День Європи;

 Свято останнього дзвоника;

 до Міжнародного дня захисту дітей;

 Всеукраїнський  ХІV конкурс конкурс шкільних малюнків “Я маю

право”;

 випуск учнів 11 класу зі школи.

У школі створена  модель  виховного процесу по формуванню

різнобічно розвиненої особистості шляхом планування виховної роботи,

створення мережі гуртків. Проблему вирішуємо завдяки чіткому, глибокому

плануванню. Тематичні години, години спілкування з вчителями, предметні

тижні, тематичні місячники та загальношкільні заходи узгоджені таким

чином, що набувають нового значення. Ця модель включала  в себе такі

напрямки виховної роботи:

o Вересень. Місячник  основ безпеки життєдіяльності «Збережи

здоров'я та й на все життя»

o Жовтень. Місячник правового виховання «Бережи мене, мій

законне!»;

o Листопад. Місячник  громадянського виховання«Я - особистість»;

o Грудень «З Новим роком та Різдвом Христовим!»;

o Січень. Місячник  національного виховання«Я – родина -

Батьківщина»;

o Лютий. Місячник естетичного виховання  «Що внутрішня, що

зовнішня краса тобі одній дана, людино!»;

o Березень. Місячник родинно-сімейного виховання «Без сім'ї немає

щастя на землі»;

o Квітень. Місячник екологічного виховання «Земля – наш спільний

дім»;



o Травень. Місячник військово-патріотичного виховання«Вічна

пам’ять героям!»;

o Червень «Ура! У нас канікули!».

Результати участі в конкурсах

Ціннісне ставлення до культури і мистецтва формується у процесі

естетичного виховання і виявляється у відповідній ерудиції, широкому

спектрі естетичних почуттів, діях, вчинках, пов'язаних з мистецтвом.

Особистість, якій властиве це ставлення, володіє системою елементарних

мистецьких знань, адекватно сприймає художні твори, здатна збагнути та

виразити власне ставлення до мистецтва, прагне та вміє здійснювати творчу

діяльність у мистецькій сфері. Естетичне виховання спрямоване на розвиток

у зростаючої особистості широкого спектра почуттів – здатності збагнути та

виразити власне ставлення до мистецтва.

Упродовж навчального  року учні взяли участь у  наступних  конкурсах:

 Виставка-конкурс «Осінь барви нам дарує». (13 учасників, 4

-переможці).

 Дитяча виставка-конкурс  «Квіти для Богородиці». (10 переможців).

 Міський конкурс «За віконечком Різдво». (14 учасників).

 Міжнародний творчий конкурс «Малюнок, вірш, лист до мами».

( 20 учасників, 2 переможці)

 ХІV Всеукраїнський конкурс шкільних малюнків «Мої права» (23

учасники).

Постійно оновлювалися   інтерактивні зони до свят.

Школа приділяє велику увагу збереженню здоров'я дітей. Всі учні

пройшли медичне обстеження, складено паспорт здоров'я кожного класу.

Учні школи брали участь у спортивних змаганнях як шкільного рівнів так і

міських.

Організація учнівського  самоврядування

Важливим завданням українського суспільства на шляху до розбудови

демократичної держави є виховання громадянина, який виявляє готовність та



бере участь у житті своєї громади. Зміцнення демократичних засад в освіті

неможливе без розвитку учнівського самоврядування.

У школі працювала Рада старшокласників, до складу якої  залучені  учні

5-11 класів. У вересні 2019року відбулись вибори Президента шкільного

парламенту.

За ініціативи учнівського самоврядування пройшли наступні заходи: 

* ”Щедрий вівторок” (збір теплого одягу, іграшок, канцтоварів для

Глухівського територіального центру)

* адресна допомога онкохворим дітям міста

*   збір пластикових кришечок та батарейок (для придбання основи для

маскувальних сіток)

* збір вторсировини ( макулатури, пластик)

* каштанів (більше тонни)

* збір іграшок для Сумського дитячого онкодиспансера (коробки

хоробрості)

* допомога Білопільському інтернату для дітей з обмеженими

можливостями ( матеріали для рукоділля )

* акція “Напиши лист солдату” ( для 16  батальйону 58 бригади)

* шкільні ярмарки

•  Дні самоврядування до Дня вчителя та Міжнародного дня прав жінок

•  Концертні програми до дня вчителя та Міжнародного дня прав жінок

•  Розважальна програма «Осінній бал»  для 5-7 класів та 8-11 класів

•  Новорічні ранки для учнів/учениць 1-4, 5-7, 8-11 класів

•   Розважальна програма до дня святого Валентина

•   Оформлені тематичні фотозони.

2.30. Співпраця з батьками

З кожним роком в країні посилюється вплив батьківської громадськості

на діяльність загальноосвітніх навчальних закладів. Батьки стають активними

учасниками освітнього процесу. ЇХ підтримка важлива при вирішенні

багатьох питань:



 оптимальне формування мережі навчальних закладів; 

 зміцнення матеріально-технічної бази;

 забезпечення соціального захисту учасників освітньогопроцесу;

формування здорового способу життя;

 реалізація освітніх програм тощо.

Робота з батьками спрямована на створення єдиного колективу вчителів,

батьків, учнів/учениць. Протягом навчального року пводилися батьківські

збори, організовувалися індивідуальні та групові зустрічі з батьками щодо

обміну досвідом у вихованні дітей, бесіди з метою вирішення конфліктних

ситуацій між дорослими та дітьми, Індивідуальні консультації для батьків.

З метою просвітницької роботи серед батьків поновлюються матеріали

класних стендів «Для вас батьки».

Для батьків сімей пільгових категорій були організовані й проведені

індивідуальні консультації «Особисте і суспільне при виборі професії»;

«Підготовка старшокласників до самостійного життя»; «Соціальні групи в

інтернеті: зворотна сторона медалі»;

Соціальний захист учнів/учениць

       Станом на кінець 2019-2020 навчального року в закладі освіти навчається

93 учені пільгового контингенту: з них 16 діти-сироти та діти, позбавлені

батьківського піклування, 3 учні, які постраждали від аварії на ЧАЕС; 1

дитина, чия сім’я перебуває у складних життєвих обставинах; 2 учні, які

мають статус внутрішньопереміщених осіб з Донецької та Луганської

областей; 43 учнів/учениць – з багатодітних сімей; 10 учнів/учениць – з

інвалідністю, 18 учнів/учениць з малозабезпечених сімей.

На виконання Закону України «Про охорону дитинства» були

організовані заходи:

• акція милосердя, під час якої були зібрані необхідні речі для

учнів/учениць, чиї сім’ї опинилися в складних життєвих обставинах;

• 16 учнів, які мають статус дітей-сиріт та позбавлених батьківського

піклування; 2 дітей-переселенців з Донецької та Луганської областей; 5



учнів, чиї батьки перебували в зогі ООС; 18 учнів з малозабезпечених сімей

отримали солодкі подарунки до свята Миколая та Нового року;

• обдаровані та талановиті учні  відвідали Новорічну ялинку,

переглянули театральну виставу у теартрі ім. Щепкіна (м. Суми).

•  учні пільгових категорій взяли участь та отримали солодкі подарунки

у заході до, яке проходило на базі міського центру позашкільної освіти за

підтримки Центру для сім’ї, дітей та молоді;

Усі учні пільгового контингенту відвідували гуртки на базі школи, учні

молодших класів – групу подовженого дня, з кожним учнем проводив роботу

шкільний психолог за індивідуальним планом.

У школі протягом навчального року було організовано безкоштовне

гаряче харчування для 16 дітей, які позбавлені батьківського піклування на

суму  14 грн.

Протягом навчального року належна увага приділялась організації

оздоровленню та відпочинку дітей. Так, протягом жовтня 2019 року 3 учнів

учасників ООС та 5 дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування

протягом листопада-грудня 2019 року оздоровлювалися у Державному

позашкільному закладі санаторного типу «Ровесник».

Діяльність психологічної служби

Основною метою діяльності психологічної служби є забезпечення

ефективного психолого-педагогічного супроводу освітнього процесу;

збереження та зміцнення психічного здоров’я і соціального благополуччя

усіх його учасників: учнів, педагогічних працівників, батьків.

Перед психологічною службою закладу освіти поставало вирішення

таких завдань: забезпечення психологічного супроводу процесу адаптації

учнів 1-х класів до умов закладу освіти в умовах НУШ; сприяти підвищенню

психологічної культури, збереженню та зміцненню психічного здоров’я всіх

учасників освітнього процесу шляхом здійснення просвітницько-

профілактичної роботи, проведення семінарів-практикумів, групових

консультацій, бесід, виступів; сприяти організації ефективного психолого-



педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами;

профілактика схильності підлітків до суїцидальної поведінки; запобігання

проявам жорстокості, агресивної поведінки, насильства, булінгу та

кібербулінгу в учнівському середовищі; забезпечення психологічного

супроводу дітей та їх сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах;

дітей «групи ризику».

 Основними напрямками роботи практичного психолога є

психодіагностичний, корекційний, консультативний, просвітницький,

превентивний, організаційний, науково-методичний.

У 2019-2020 навчальному році фахівець психологічної служби закладу

освіти працював над проблемою «Збереження та зміцнення психічного

здоров’я учасників освітнього процесу засобами арт-терапії».

Психологічний супровід першокласників в умовах НУШ передбачав

проведення діагностики рівня психологічної готовності учнів до навчання в

школі, вивчення особливостей протікання процесу адаптації, проведення

корекційно-розвиваючих занять за програмою М. Панфілової «Лісова

школа», «Шлях до знань» (автор О. Попова), проведення консультацій для

педагогів та батьків.

Просвітницько-профілактична та розвивальна робота з учнями

початкових класів  проводилась з використанням методів арт-терапії, ігор-

театралізацій, вправ з використанням сигнальних карток У 4-х класах були

проведені просвітницько-профілактичні заняття «Знай свої права, дитино!»,

«Стоп! Тут мій кордон!».

Психологічний супровід учнів 5-х класів при переході до навчання в

середній школі передбачав проведення групової та індивідуальної

діагностики, корекціно-розвиваючих занять за програмою «Я п’ятикласник»

(автор О. Попова).

Здійснення супроводу учнів середньої та старшої школи реалізовувалось

шляхом проведення індивідуальних та групових консультацій з питань

міжособистісних стосунків в учнівському колективі, взаємостосунків між



хлопцями та дівчатами, проведення бесід-дискусій, занять з елементами

тренінгу (профілактика проявів насильства та булінгу в учнівському

середовищі, формування дружніх взаємостосунків у колективі).

Протягом навчального року систематично здійснювалась корекційна

робота з дітьми з особливими освітніми потребами з використанням хвилин

релаксації, психогімнастичних етюдів.

Важливим напрямком роботи практичного психолога є співпраця з

педагогічним колективом, яка включає в себе проведення семінарів-

практикумів («Стресостійкість як запорука збереження психічного здоров’я»,

«Толерантний педагог – вихований учень», «Попередження насильства,

жорстокості у дитячому колективі»), групових та індивідуальних

консультацій з питань вікових та індивідуальних особливостей учнів,

проблеми взаємодії у системах «батьки-дитина», «батьки-педагог»;

залучення до участі у психолого-педагогічних консиліумах.

Психологічна просвіта батьків є одним із компонентів, що сприяють

гармонійному розвитку особистості учня.

Протягом навчального року у закладі освіти проводяться заходи для всіх

учасників освітнього процесу у рамках тематичних тижнів та щорічних

акцій: тижня толерантності, Міжнародного Дня Свободи та Гідності,

Всесвітнього дня примирення з ВІЛ-інфнікованими, Міжнародного дня

людей з інвалідністю, акції «16 днів проти насильства», тижня психології.

З 21.04 по 24.04.2020 року в закладі освіти було дистанційно проведено

тиждень психології у форматі он-лайн. Метою тижня було підвищення

психологічної компетентності всіх учасників освітнього процесу, розвиток їх

прагнення до самопізнання. Кожний день тижня психології проходив під

певним гаслом та мав свою мету. Під час заходів батьки могли ознайомитись

із практичними рекомендаціями «Що потрібно дитині для щастя?». Учні

початкових класів мали змогу переглянути цикл мультфільмів про родину та

виконати творчу роботу «Я та моя сім’я», а старшокласники – усвідомити та

переосмислити сімейні цінності.



Результати науково-методичної та дослідницько-експериментальної

роботи опубліковано у збірниках матеріалів науково-практичних

конференцій.

Результати діяльності фахівця психологічної служби протягом

навчального року систематично висвівтлювались на сайті школи та

особистому блозі прапктичного психолого, популяризувались у соціальній

мережі Fасebook.

Реалізація програми «Щодо протидії булінгу (цькуванню) та щодо

організації роботи у закладах освіти з питань запобігання і протидії

домашньому насильству і булінгу»

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких

законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)», листа

Міністерства освіти і науки України від 29.10.2019 №1/11-881 «Рекомендації

для закладів освіти щодо застосування норм Закону України «Про внесення

змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу

(цькуванню)» обов’язки відповідальної особи з невідкладних станів

реагування у випадках виявлення насильства, булінгу виконувала заступника

директора з виховної роботи .

Створено план заходів, які пов’язані із запобаганням та протидією

булінгу (цькуванню) в закладі освіти. Згідно плану у закладі систематично

реалізовувалися просвітницько-профілактичні заходи для всіх учасників

освітнього процесу.

  Проблема цькування в учнівському середовищі неоднаразово порушувалася

під час проведення щорічної акції «16 днів проти насильства».

З метою визначення рівня обізнаності учнів з проблеми насильства та

булінгу в закладі освіти проводились тематичні опитування та анкетування

учнів, які проводились як в традиційній формі, так і в режимі он-лайн.

Протягом навчального року учні мали змогу ознайомитись із переліком

інформаційних електронних ресурсів з проблеми булінгу; відвідати

тематичні інформаційну виставку у шкільній бібліотеці «Булінг: міфи і



реальність»;  переглянути та обговорити художній фільм «Чудо» у рамках

засідання шкільного кіноклубу.

На інформаційних стендах та у куточку психолога та на офіційному

сайті закладу освіти розміщені телефони гарячих ліній щодо протидії булінгу

та інші просвітницькі матеріали, які систематично оновлюються.

Практичний психолог спільно з адміністрацією закладу освіти

ознайомили педагогів, учнів та батьків з алгоритмом дій у разі виявлення

ситуації булінгу.

 З метою підвищення власного професійного рівня з проблеми булінгу

педагоги ознайомлюються з основними нормативно-правовими документами

з даної проблеми; розробляють рекомендації для батьків та поради для учнів;

систематично підвищують власний проесійний рівень з проблеми булінгу

(цькування) в учнівському колективі.

У 2019-2020 навчальному році було зареєстровано звернення батьків з

проблеми булінгу у класному колективі, але під час детального аналізу

ситуації  було встановлено, що ознаки цькування відсутні. Між здобувачами

освіти виникла конфліктна ситуація, причиною виникнення якої стали вікові

та індивідуальні психологічні особливості сторін.

2.37. Запобігання дитячого травматизму

У  школі проводилася систематична робота з попередження дитячого

травматизму та пропаганди здорового способу життя. Система

профілактичної роботи з цих питань включає в себе комплекси занять за

розділами, які учні вивчають на уроках «Основи здоров'я» та на годинах

спілкування. Стан роботи з охорони праці, техніки безпеки, під час

освітнього процесу в школі у 2019-2020 навчальному році знаходився під

щоденним контролем адміністрації школи.

З метою організації роботи з охорони праці та забезпечення безпеки

життєдіяльності учасників освітнього процесу перед початком  навчального

року видано відповідні накази, розроблені посадові інструкції та інструкції з

охорони праці для всіх працівників, видані працівникам під підпис. У



наявності журнали реєстрації інструктажів, обліку дитячого та дорослого

травматизму, пожеж тощо.

Відпрацьована програма вступного та первинного інструктажів з

охорони праці для працівників та учнів школи.

Уся документація в закладі відповідає діючим нормативним документам.

Були видані накази про організацію роботи з охорони праці, заповнені

акти–дозволи на проведення занять у кабінетах, акт перевірки готовності

школи на 2019-2020  навчальний рік, проведено перевірка контурів захисного

заземлення, опору ізоляції електропроводу; у колективному договорі є розділ

з питань охорони праці, правила внутрішнього розпорядку.

На кожному поверсі розташований план евакуації на випадок пожежі

або інших стихійних лих; у навчальних кабінетах школи оформлено куточки

з безпеки життєдіяльності, за кожним кабінетом закріплені відповідальні за

пожежну безпеку.

На засіданнях педагогічної ради, нарадах при директорі періодично

розглядались питання з охорони праці, дитячого та дорослого травматизму.

Питання з безпеки життєдіяльності учнів під час канікул, у побуті й

громадських місцях, на вулиці тощо обговорювались на батьківських зборах.

Усі заплановані заходи з охорони праці, техніки безпеки на поточний

навчальний рік  проведено:

Усього у  2019-2020 навчальному році травмовано   19  учнів, з них:

удома – 10 учнів,

у школі – 6 учнів,

на тренуванні, змаганнях  – 3 учні

Таблиця 15.  Аналіз травмування учнів/учениць

Навчальний
рік

Всього
травмовано

Травмування
вдома

Травмування під час
освітнього процесу

2019-2020 19(-15) 10(-12) 6(-2)
2018-2019 34(-2) 22(-5) 8(+3)
2017-2018 36(+2) 27(-1) 5(-1)
2016-2017 34(+9) 28(+8) 6(+1)
2015-2016 25(+2) 20(+3) 5(-1)



У наступному навчальному році педагогічному колективу необхідно

продовжити систематичну роз’яснювальну роботу з питань попередження

дитячого травматизму та контроль за поведінкою учнів на перервах та під час

екскурсій.

До річного плану включені заходи, спрямовані на попередження

дитячого дорожньо-транспортного та побутового травматизму.

У закладі постійно ведеться змістовна робота з попередження  дитячого

травматизму серед учнів. Проведено планові бесіди з попередження

травматизму, інструктажі, додаткові лекції з питань електробезпеки, правил

поведінки на водоймищах,  порядку дій населення  при виявлення

вибухонебезпечних предметів, пожежі, надання допомоги потопаючому.

Традиційним у вересні місяці є :тиждень «Увага! Діти на дорозі».

Організація харчування

Організація харчування учнів/учениць школи у 2019- 2020 навчальному

році здійснювалась відповідно до нормативно-правових актів України,

рішень та наказів місцевих органів влади:

 Якість харчування контролювалась бракеражною комісією (щоденно),

склад якої визначається наказом по школі, що видано на початку навчального

року.

Громадський контроль за організацією харчування здійснювався радою

школи, яка розглядала це питання 2 рази на рік (в кінці семестрів). Продукти,

що використовувались при приготуванні їжі, обов’язково мали сертифікати

якості. У кінці кожного місяця підводились підсумки харчування

учнів/учениць та складалась накопичувальна відомість, уякій зазначались

калораж продуктів (в калоріях), що використані та за рахунок яких продуктів

(жири, білки, вуглеводи). Аналізувалась збалансованість продуктів за цими

показниками. Упродовж  навчального року було організоване безкоштовне

гаряче харчування учнів/учениць 1-4 класів з розрахунку 14 грн. на день. За

кошти батьків було організоване гаряче харчування учнів/учениць 5-9 та 11

класів. Безкоштовним харчуванням були забезпечені діти пільгового



контингенту:  діти-сироти -  16 осіб, діти із сімей вимушених переселенців,

які прибули із Донецької та Луганської областей – 3 особи, діти, батьки яких

мобілізовані для проходження військової служби на особливий період та

виконують обов’язки військової служби по захисту незалежності,

суверенітету, територіальної цілісності України – 9, діти з малозабезпечених

сімей –25, учні 1-4 класів- 202 осіб. Всього безкоштовним харчуванням було

забезпечено 255 учні.

Відповідно рішення Глухівської міської ради від 21.11.2019 №250 «Про

затвердження вартості харчування у закладах освіти міста на 2020 рік» для

учнів 1-4 класів була встановлена наступна вартість харчування: 14 грн. в

день на одного учня, із них: за рахунок міського бюджету- 8 грн.40 коп, за

рахунок плати батьків – 5 грн.60 коп.

Режим харчування був затверджений директором школи. Створена

группа працівників закладу освіти « Вчимося працювати в НАССР», яка

вивчає питання закупівлі продуктів харчування та облаштування

харчоблоків.

Медичне обслуговування

У школі створені оптимальні умови для медичного обслуговування

учнів/учениць школи. Медичний кабінет обладнано відповідно до санітарно-

гігієнічних вимог.

Медичне обслуговування учнів/учениць здійснювали

висококваліфікована медична сестра та лікарі ЦПМСД.

За результатами медогляду для  занять фізкультурою учні розподілені на

такі групи: основна група – 480 учнів, спецгрупа – 10 учнів/учениць,

підготовча група – 20 учні/учениць та визначені діти, що звільняються від

занять фізичної культури – 7 учнів.

Узагальнені результати поглибленого огляду свідчать про досить велику

захворюваність дітей – 130 учнів/учениць (25,1%). Особливо це стосується

захворювань органів зору (81 учень – 15,6%), кістково-м’язової системи (17 

учнів– 3,28 %), ендокринні захворювання (8 учнів - 1,5 %).



З обстежених дітей практично здорові – 387 учнів (74,8 %), дітей з

вадами здоров’я – 130  учнів (25,1 %).

Результати медичного огляду учнів/учениць/учениць доводяться до

відома батьків та враховуються при проведенні уроків фізичної культури,

трудового навчання, Захисту Вітчизни. Спортивні заходи, що проводяться в

школі, тільки з обов’язковою присутністю медичної сестри. На кожний клас

складено листи здоров’я. Протягом навчального року проводилась змістовна

санітарно-профілактична робота.

У школі створені оптимальні умови для медичного обслуговування

учнів/учениць школи. Медичний кабінет обладнано відповідно до санітарно-

гігієнічних вимог.

Щорічно учні 2-11-х класів школи проходять поглиблений

профілактичний медичний огляд. Цей огляд забезпечують лікарі ЦПМСД.

Під час організації роботи з медичного обслуговування учнів/учениць у

2020-2021 навчальному році необхідно звернути  увагу на:

медичний контроль за проведенням уроків фізичної культури, особливо

на дітей із вадами  здоров’я;

виділяти більше коштів для покращення матеріальної бази медичного



кабінету та закупівлі ліків і медичних матеріалів.

Цивільний захист

виконання вимог Закону України «Про цивільну оборону України»,

Кабінету Міністрів України з питань надзвичайних ситуацій та цивільного

захисту населення, Положення про функціональну підсистему «Освіта і

Постанов наука України», Єдиної державної системи запобігання та

реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру,

затвердженої наказом Начальника цивільної оборони Міністерства освіти і

науки України від 03.09.2009 року №814, плану підготовки цивільного

захисту на 2019 рік у Глухівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №2

проводилася відповідна робота.

Основні завдання щодо підготовки цивільного захисту (далі ЦЗ) на

2019-2020  навчальний рік школою в цілому виконані.

Управлінська та організаційна діяльність

Упродовж 2019-2020  навчального року адміністрацією школи

опрацьовувались, вивчались та аналізувались питання з управлінської,

організаційної, навчально-виховної діяльності, а саме:

управлінська діяльність адміністрації  школи та здійснення

внутрішкільного контролю;

організація освітнього процесу, рівень знань, умінь та навичок

учнів/учениць, стан викладання предметів і курсів регіонального та

шкільного компонентів базового навчального плану;

організація системи методичної роботи та навчально-методичне

забезпечення педагогічного процесу;

стан роботи школи щодо реалізації  концепції національного

виховання;

організація роботи  з охорони праці та попередження дитячого

травматизму;

охорона дитинства та робота з дітьми пільгового контингенту;

кадрове забезпечення діяльності навчального закладу: атестація,



сертифікація  та курсова перепідготовка.

Робота по приведенню діяльності закладу в межі нормативно –

правового поля була ключовою   протягом року, а саме:

оновлені  та затверджені функціональні обов’язки працівників закладу з

питань охорони праці;

проводилась цілеспрямована робота щодо вдосконалення діяльності

всіх структур закладу згідно  з його Статутом;

Колективний договір між адміністрацією школи та профспілковим

комітетом відповідає сучасним нормативно-законодавчим документам.

Цілеспрямовано проводилась робота щодо підвищення культури

управління навчальним закладом,   а саме:

зміцнення виробничої дисципліни, розвитку інформаційного

забезпечення всіх учасників освітнього процесу.

У школі створені та працювали органи самоврядування: рада закладу,

батьківські комітети класів, методична рада. За участю вищезазначених

органів вирішувалися найбільш важливі питання діяльності закладу,

залучення та використання позабюджетних коштів, розвиток матеріально–

технічної бази, організація навчально – виховного процесу.

Під час карантину були видані відповідні накази з основної діяльності

та  організовано навчання вчителів по роботі в  безкоштовному веб-сервісі

Google  Сlаssгооm , що дало можливість працювати дистанційно з учнями та

педколективом. Учителі  активно залучали учнів до дистанційного навчання

в  веб-сервісі  . Сlаssгооm надав можливість створювати віртуальні класи,

куди можна було додавати учнів. У цьому веб-сервісі вчителі

розповсюджували завдання, посилання на онлайн-уроки, онлайн-тести,

власний відео урок, відеоматеріали тощо. Таким чином вчителя залучали

дітей до роботи із онлайн-ресурсами.

Отже, у 2019-2020 навчальному році велась системна планова робота з

даного питання. Але серед недоліків слід назвати труднощі, а саме: в

забезпеченні 100%-го володіння педагогічними кадрами ІКТ та ще



недостатньою  забезпеченістю школи комп’ютерами , швидкістю  Інтернета.

У наступному році слід направити зусилля на залучення позабюджетних

коштів на придбання комп’ютерів та вирішення  проблими швидкісного

Інтернета, що значно підвищить рівень і якість управлінської та

організаційної діяльності.

.

Фінансово-господарська діяльність

Планово-господарська діяльність школи у 2019-2020 навчальному році

була спрямована на створення безпечного освітнього середовища, належних

санітарно-побутових умов навчання та виховання учнів/учениць,

удосконалення навчально-матеріальної бази школи, економічне та

раціональне використання енергоносіїв. Основними джерелами фінансування

були: державне за рахунок місцевого бюджету (заробітна плата працівників

школи, оплата використаних енергоносіїв, харчування учнів/учениць 1-4

класів та дітей пільгового контингенту) та позабюджетне – спонсорська

допомога.

Упродовж 2019-2020 навчального року було надано школі кошти з

міського бюджету:

-проведено ремонт вхідної частини вестибюлю та замінено двері - 20000

-зроблено поточний ремонт санітарних кімнат на І та ІІ поверхах-253.275

-встановлено огорожу на спортивному майданчику

 зі штучним покриттям-15.796.28

- придбано 16 нових – 160 000

- медичні засоби – 10 000

Поточний ремонт покрівлі- 9.983.17



Обробка даху вогнезахисним розчином- 25.561.57

З оласного бюджету

Мультимедійний комплекс-80 тис.

Фінансовий капітал-7500

З державної субвенції у розмірі 378тис.378 тис. грн закуплено обладнання

для двох перших класів НУШ: дидактичний матеріал, інтерактивні дошки,

проектори, ноутбуки, принтери, меблі (парти, стільчики, шафи для

дидактичного матеріалу, м′які меблі для ігрової зони та ін.).

Станом на 26.06. 2020р.

- проплочено меблі НУШ - 33тис.212

- фарба -18.828

-поточний ремонт- 6.000

-модернізовано комп’ютерів- 9 000 (із залученням позабюджетних коштів)

Фонд благодійні внески-6800

Використано: модернізація комп’ютерів-5000

  Залишок -1600 (

При організації планово-господарчої діяльності у 2019-2020

навчальному році необхідно направити зусилля на вирішення таких

нагальних проблем:

-ремонт туалетних кімнат (на ІІІ поверсі);

-заміна світильників з вичерпаним терміном використання на

енергозберігаючі;

- заміни дерев’яних вікон на енергозберігаючі металопластикові (їдальня,

вестибюль школи, кабінет інформатики),

порушити клопотання перед органами місцевої влади на виділення коштів),

капітальний ремонт даху, поточний ремонт фундаменту будівлі закладу

освіти.

 Підсумки діяльності школи за минулий навчальний рік. Питання, що

були розв’язані.

Аналіз результатів за минулий навчальний рік продемонстрував



наступне:

 освітній процес має тенденцію до розвитку;

 реалізація функцій управління в закладі здійснюється за допомогою

організаційно-педагогічних, організаційно-розпорядчих, соціально-

психологічних, фінансово-господарських методів, які спрямовані на

забезпечення функціонування та розвитку закладу освіти шляхом

запровадження нових взаємовідносин між керуючими й керованими

підсистемами відповідно до мети їх спільної діяльності;

 діяльність адміністрації закладу спрямована на вдосконалення

освітньогопроцесу та підвищення його ефективності;

 у школі використовують колективний творчий пошук вирішення

конкретних завдань. На підставі аналізу результатів адміністрація корегує

наступні дії щодо досягнення поставленої мети;

школа підтримує свій позитивний імідж;

 створюються умови для врахування й розвитку навчально-пізнавальних

і професійних інтересів, здібностей, потреб учнів/учениць/учениць;

 значно покращилась ресурсна база (кадровий потенціал, матеріально-

технічна база, інформаційно-методичне забезпечення);

методична робота сприяє модернізації змісту освітнього процесу,

втіленню педагогічних інноваційних технологій;

 створено сприятливий психолого-педагогічний клімат.

Питання, що залишились до подальшого розв’язання

Однак залишились певні питання, розв’язання яких слід продовжити, а

саме:

 підвищення якості освітніх послуг;

 підвищення результативності роботи з обдарованими дітьми;

 створення цілісної системи моніторингу освітнього процесу;

 активне використання комп’ютерних методичних комплексів;

 покращення матеріально-технічної бази навчальних кабінетів;

 утеплення закладу освіти.



Продовжити роботу з подальшої інформатизації освітньогопроцесу.

Забезпечити якісне та своєчасне наповнення необхідною інформацією

системи управління освітою (ІСУО).

 Забезпечити виконання плану проходження вчителями школи курсів

підвищення кваліфікації на 2019-2020 навчальний рік.

  Відповідно до плану атестації педагогічних працівників на 2020-2021

навчальний рік провести атестацію вчителів у відповідності до Типового

положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого  наказом

МОН України від 06.10.2010 № 930 (зі змінами, внесеними наказом МОН

України від 08.08.2013 № 1135).

Впроваджувати сертифікацію вчителів початкової ланки

Створити необхідні умови для активної роботи з обдарованими учнями 

шляхом залучання їх до участі в інтелектуальних конкурсах, предметних

олімпіадах різних рівнів, змаганнях  тощо.

Продовжити роботу по формуванню в учнів/учениць навичок

здорового способу життя. Створити умови для оздоровлення та відпочинку

дітей пільгового контингенту в пришкільному оздоровчому таборі з денним

перебуванням. Організувати роботу мовного табору школи.

 Забезпечити соціальний захист учнів/учениць та працівників школи.

Підвищити ефективність роботи з попередження дитячого травматизму

як під час освітньогопроцесу так і поза межами школи.

 Забезпечити якісну підготовку випускників школи до здачі іспитів

зовнішнього незалежного оцінювання.






	 створенні умов для підвищення професійного рівня педагогів і рівня інформаційної компетенції;
	 вивченні та популяризації досвіду творчих педагогів закладу, області, України.

